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جملة ششهرية تعنى بثقافة الطفل

تصشدر عن مدرسشة االمام احلسشني عليه السشالم الدينية يف الصشحن احلسشيني الششريف
ششهر حمرم احلرام 1433 هـ - كانون االأول 2011 م

رقم التسشجيل يف دار الكتب والوثائق يف بغداد 1554 لعام 2011
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ال���ف���رق���دي���ن..ع���راق ع��ل��يٍّ ع����راق احل�سني اب���ا  ا���س��ل��ي ع��ل��ي��ك 
ع�������������������������������راق  ع���������������������������������������������������راق  ي�������������������������������ا   
وف�����������������ي�����������������ك ت���������������������������س�������������ود االأ���������������������س��������������������ود
وحت��������������م��������������ي ح��������������م��������������اك ك��������������م��������������اة ج��������ن��������ود
ف����������ف����������ي ك���������������ل �����������س����������ر ��������س�������ي�������ن�������ب�������ت ع����������ود 
ت���������������������رف ع���������ل���������ي���������ه امل��������������ن��������������ى واخل��������������ل��������������ود
ول����������������ود اأم  واأر����������������������س���������������������ك  ع���������������������������راق 
وم���������������������������������اوؤك ي��������ن��������ه��������ل م����������ن����������ه ال������������وج������������ود
ال���ل���ج���ني..ع���راق ع��ل��يٍّ ع����راق احل�����س��ني  ب��ي��ا���ض  زالل حت��اك��ي 
��������������س�������������ام ع����������ل����������ى دج�������������ل�������������ة وال���������������ف���������������رات
ع��������ل��������ى ال�����������������س��������ام��������دي��������ن ب����������وج����������ه ال����������غ����������زاة
����������س���������ام ع��������ل��������ى ال��������ن�����������������س��������وة ال�����������������س��������ام��������دات
ع���������ل���������ى ال��������ب��������ائ�����������������س��������ني ج�����������ي�����������اع احل���������ف���������اة
ل��������ق��������د ه������������ز ع����������ر�����������ض ال���������ط���������غ���������اة ال�������ط�������غ�������اة
ب��������������ع��������������زم رج����������������������������ال ن�����������������������س�����������ور ك���������ف���������اة
ان��اج��ي��ك ي���ا ط��ل��ع��ة امل�������س���رق���ني..ع���راق ع��ل��يٍّ ع����راق احل�����س��ني
ع����������ل����������ي����������ك ب����������ح����������ق����������د مت������������������د االي������������������������اد
ا�������س������ط������ه������اد وث����������������م  ���������س��������ل��������ٍب  و  ب��������ق��������ت��������ٍل 
وه���������������ا ه������������ي ب����������ان����������ت روؤو���������������������������ض ال������ف�������������س������اد
ت��������ف��������ج��������ر ت��������ق��������ط��������ع ح����������ب����������ل ال����������ر�����������س����������اد
ال���������ع���������ب���������اد ك���������������ل  ت���������ك���������ف���������ر  وراح������������������������������ت   
وت�����������ق�����������ت�����������ل ط����������������ه ب����������������دع����������������وى اجل�����������ه�����������اد
ط��غ��ت ث���م ف���ج���رت امل����رق����دي����ن..ع����راق ع��ل��ي ع�����راق احل�����س��ني

ا�شلي عليك ابا الفرقدين

للششاعر جابر الكاظمي
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املششرف العام:
الششيخ احمد الصشايف

رئيسس التحرير:
علي مكي العصشامي

مدير التحرير:
عالء سشعيد االسشدي

تصشميم:
حممد قاسشم

هيئة التحرير:
الششيخ بدر العلي

الششيخ خلدون اخلفاجي
االسشتاذ لبيب السشعدي
جمتبى مكي العصشامي

احمد اخلفاجي
عالء انذار العلي

للتوا�شل معنا:
 Aمدرسشة االمام احلسشني

يف الصشحن احلسشيني الششريف  
اأو على االنرتنت 

هاتف:
07801144304
07706325071

الربيد االلكرتوين:
info@alhussain-sch.org

دار ال�شياء للطباعة
النجف االأششرف

07801000603

فريق الرباعم

سشاقي عطاششى كربالء

الفتى الششجاع

4
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يف هذا العدد

احبائي  عليكم  السشالم 
الصشغار براعم اخلري. عظم الله 

وموالنا  سشيدنا  مبصشاب  اجــركــم 

حمرم  ايـــام  ــذه  ه  احلسشني ـــام  االم

االيام  وهذه  عاششوراء  ايام  وفيها  احلرام 

ــرت فيها  ــا ج ــالل احــزانــهــا وم ــن خ هــي وم

من  هي   النبي بيت  اهل  على  مصشائب  من 

وعليكم  منها  االسشتفادة  ميكنكم  التي  املدارسس 

واهل  النبي  حب  وهو  الصشايف  منريها  من  تنهلوا  ان 

البيت فعندما حت�شرون املجالسس احلسشينية وعندما 

تششاركون يف املواكب عليكم ان جتسشدوا االخالق 

تسشمعونه   سشوف  كما  الصشحيح  والسشلوك  الفا�شلة 

سشرية  يف  املــشــشــاركــات  ــذه  ه ــالل  خ مــن  وتعرفونه 

احلسشني واهل بيته وا�شحابه وال تنسشوا 

وهم  لكم  قـــدوة  كــربــالء  يف  ان 

كثريون مثل  القاسشم ابن احلسشن 

وعبد الله ابن احلسشن وغريهما 
عليكم ان حتفظوا سشريتهم 
وتقتدوا بهم فان هذا هو 
الهدف من هذه الششعائر 

والله املوفق.

كلمة املششرف العام:

الششيخ
اأحمد الصشايف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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لقد و�سلنا اىل منت�سف الطريق 
تقريبًا يا ا�سدقاء

 �سيناريو:اآ�سيا عدنان / ر�سم وتلوين: حيدر الر�سام

ال يا اخوتي اأنا مل اخطاأ ومل 
اأن�ض عدد الركعات فنحن يف �سفر.

يا اخوتي ان كان االن�سان 
على �سفر اىل بلد ويبتعد عن 

وطنه 44كم فعليه ان يق�سر يف 
�ساته الرباعية.

لقد حان وقت ال�ساة لنطلب من 
ما هذا ال�سائق النزول وال�ساة.

لقد �سلى حممد الظهر 
ركعتني وهي اربع ركع، انه 

ن�سي ركعتني.

يبدو ان
 حممد قد اخطاأ يف �ساته 
يا احمد اأو ن�سي ان �ساة 

الظهر اأربع ركع.

ماذا يف ذلك ان كنا يف �سفر اأم 
يف ح�سر ملاذا �سليت ركعتان

فريق الرباعم ))صسالة املسسافر((
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الق�سر يا خوتي يعني ا�سقاط 
الركعتني االخرييتني من ال�سلوات 

جميل، وما هذه ال�سروط يا الرباعية ولكن ب�سروط.
حممد؟

ما اح�سن ما ا�سمع تعلمت كل هذا يف 
مدر�سة االمام احل�سني!؟

نحن ن�سكرك على هذه املعلومات القيمة 
بل ا�سكروا اهلل الذي جعل لنا ن�سيبا من يا حممد

تعلم احكام دينه التي لطاملا جند كثريًا من 
النا�ض غافلني عنها

ان ال�سروط هي اوال ق�سد قطع امل�سافة 
وا�ستمرار الق�سد وان ال يكون ناويا يف اول ال�سفر 

اقامة ع�سرة ايام قبل بلوغ امل�سافر امل�سافة وان يكون 
ال�سفر مباحا ال حراما وان اليكون ممن بيته معه وان ال 

يكون ال�سفر عما له.
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التقينا بربعم من الرباعم احلسشينية 

وهو ا�شغر برعم مت اللقاء به مرافق 

البيه اينما ذهب له ششخصشية تكرب 

عمره حافظ لسشور من القراآن وعندما 

التقينا به سشاألناه  عن اسشمه فاأجاب. 

حممد جواد احمد عبد الر�شا الصشايف

العمر: 5 سشنوات

عنوان السشكن:  كربالء باب السشالملة- 

ششارع السشدرة

وما هي هواياتك يا حممد جواد

هواياتي:  اقراأ القراآن ، اكربِّ لصشالة اجلماعة

وكيف تعيشس حياتك يا حممد جواد؟ 

ا�شعد يوميًا على الكرسشي وارتب بع�س حاجات 

املنزل واتصشفح يوميا املجالت وخصشو�شا جملة 

براعم اخلري وفتيةاخلري واحلسشيني الصشغري واأذهب اىل 

املدرسشة الدينية مع والدي واح�شر حمافل القراآن 

اينما اجده.

وهل حت�شر دروسس الدورات الصشيفية؟

اح�شر يف الدورات الصشيفية التي تقيمها مدرسشة 

.Aاالمام احلسشني

و هل حتفظ ششيء من القراآن الكرمي؟

احفظ سشورة احلمد والتوحيد وبع�س اآيات سشورة النباأ

ما هي امنيتك عندما تكرب ان ششاء الله

احب ان ا�شبح رادودًا حسشينيًا واحب ان اكون 

عاملًا يف العلوم الدينية.

ما راأيك مبجلتنا جملة الرباعم

حلوة )جميلة جدًا(

هل ترغب باملششاركة

نعم اششارك يف توزيع املجلة وعندما اكرب سشاكتب 

فيها القصشصس.

اعداد: جمتبى مكي الع�سامي

من اأنت
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�سيناريو: ال�سيخ بدر العلي / ر�سوم وتلوين: حيدر الر�سام

اأحمد: السشالم عليكم..

ورحمة  والسشالم  وعليكم  ــد:  اجل

الله وبركاته، اهال بك يا اأحمد.

اأحمد: جدي راأيت اليوم البيوت 

وقد توششحت بالسشواد.

بني  ــا  ي ـــد:  ان غدا اجل

من  االول  هــو 

ــرم احلــرام،  حم

ا  ذ ا و

ـــــل  دخ

دخل  حمــرم 

احلـــــــــــزن 

.على ششيعة اأهل البيت

فاطمة: ملاذا يا جدي؟

الششهر  هــذا  يف  فاطمة  يا  ــد:  اجل

قتل فيه االمام احلسشنيA سشبط 

وا�شحابه،  عياله  مع   النبي

واملحبون  ــون  ــوال امل فلذلك 

للنبي واهل بيته يقيمون 

مصشاب  ذكر  يف  واملاآمت  املجالسس 

الإحياء  الششهر  ــذا  ه يف  احلسشني 

قال  فقد   ،Aاحلسشني مصشاب 

ششيعتنا   :Aعلي االإمـــــــام 

واليتنا،  يف  املــتــبــاذلــون 

مودتنا  يف  املــتــحــابــون 

ــاء  ــي اإح يف  املـــتـــزاورون 

اأمرنا.

وهل  اأحــمــد: 

اإقامة املجالسس واإظهار احلزن من 

امور الدين؟

اأهــل  حمبة  اإن  اأحــمــد  يــا  اجلــد: 

من  اأ�ــشــل  ــي  وه واجــبــة  البيت 

اقــامــة  ويف  االإســــشــــالم،  ا�ـــشـــول 

ا�شابهم  مبــا  عليهم  االحــــزان 

الكثري  فيه  مــاآســشــي،  و  ظلم  مــن 

فالششيعة  املــحــبــة،  اظــهــار  مــن 

حتزن حلزن اأهل البيت، وتفرح 

لفرحهم.

فاطمة: االآن يا ابي فهمت قول 

تعاىل  الله  اإن   :Aعلي االإمــام 

اطلع اإىل االأر�س فاختارنا، واختار 

لنا ششيعة ينصشروننا، ويفرحون 

ــون حلــزنــنــا،  ــزن ــح لــفــرحــنــا، وي

واأمــوالــهــم  اأنفسشهم  ويــبــذلــون 

فينا، فاأولئك منا واإلينا.

احيوا امرنا

عقائدنا
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االإمام  خميم  من  املاء  نفذ  حمرم  من  ال�سابع  اليوم  يف 
الف�سل  ابي  اأخيه  احل�سني  االإمام  فا�ستدعى   احل�سني
 العبا�ض فانطلق  للعيال  املاء  يح�سر  ان  وامره  العبا�ض 

ومعه ثاثون فار�سًا يجلب املاء.

ورجع العبا�ض ومن معه اىل املخيم وقد ملوؤا القرب باملاء.

 �سيناريو:بدر العلي  / ر�سم وتلوين: حيدر الر�سام 

عظم اهلل لكم االجر يا اوالد اليوم 
ال�سابع من �سهر حمرم احلرام وهو 
يوم خمت�ض لبيان ا�ست�سهاد موالنا 

.العبا�ض بن علي

اأبي قراأنا يف
 زيارة �سيدي العبا�ض)اأ�سهد اأنك 

قد بالغت يف الن�سيحة، واأعطيت غاية 
املجهود(

 اجل يا فاطمة كان ايثار العبا�ض
يوم الطف كبريا جدا، و�ساأروي لكم 

 ق�سة ايثارالعبا�ض

اجل يا ابي لقد زرت موالي 
العبا�ض اليوم انا وامي واأختي 

فاطمة.

انظروا لقد اح�سر العبا�ض
 املاء وهزم اجلي�ض.

انه العبا�ض بن 
 ..امري املوؤمنني
هل ن�سينا ما فعله 

باخلوارج يف معركة 
النهروان.

نور من السسرية            ))سساقي عطاشسى كربالء((
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ان�سار  قتل  اأن  وبعد  حمرم  من  العا�سر  ويف 
.احل�سني جاء العبا�ض اىل اخيه احل�سني موالي لقد �ساق �سدري 

واأريد اأن اآخذ الثاأر من 
اذن اإجلب هوؤالء املنافقني.

لهوؤالء االأطفال قليًا من 
املاء فانهم عطا�سى.

يا عمر بن �سعد هذا احل�سني ابن 
بنت ر�سول اهلل يقول لكم:اإنكم 
وبني  واخوته  اأ�سحابه  قتلتم 
اأوالده  مع  فريدًا  وبقي  عّمه 
وعياله وهم عطا�سى، قد اأحرق 
�سربة  فا�سقوهم  قلوبهم  الظماأ 

من املاء.

قل الأخيك: لو كان كّل 
وجه االأر�ض ماءًا وهو 

حتت اأيدينا ما �سقيناكم 
منه قطرة حتى تدخلوا 

يف بيعة يزيد.
قاله  مبا  يخره  ال�سام  عليه  احل�سني  اىل  العبا�ض  فرجع 

جي�ض يزيد ف�سمع االطفال وهم ينادون العط�ض العط�ض.

العط�ض يا اماه.
اريد ماءًا.

عمي  احظر  هل 
العبا�ض املاء.
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وو�سل العبا�ض اىل ال�سريعة وما اإن اأدخل 
يديه باملاء لي�سرب تذكر عط�ض احل�سني وقال:

�سيدي ان العبا�ض يتقدم يتوجه 
نحو ال�سريعة ليحظر املاء 

للح�سني.

�سيدي لقد 
اقتحم العبا�ض 
اجلي�ض وو�سل 
اإىل ال�سريعة.

ال تقلق يا �سمر فالعبا�ض
 ال ُيقتل باملواجهة.. وامنا ُيقتل 

باحليلة والغدر كما ُقتل ابيه علي 
بن ابي طالب.

هيا يا رجال ال تدعوه 
ي�سل اىل املاء

يا نف�ض من بعد احل�سني هوين 
تكوين اأو  كنت  ال  وبعده 
املنون  وارد  ح�سني  هذا 
املعني بارد  وت�سربني 

اإين اأنا العبا�ض اغدو بال�سقا 
وال اهاب املوت يوم امللتقى

اإذا اقرتبت يا عبا�ض �سوف 
تقتل ولن ندعك ت�سقي 

احل�سني قطرة ماء.

وما العمل االآن انه كابيه علي بن 
ابي طالب تهابه اقوى اجليو�ض.
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�سربوه  ثم  الي�سرى،  يده  فقطعوا   العبا�ض على  اجلي�ض  فتكاثر 
فنادى اخوه احل�سني. ب�سهم يف عينه، ثم �سربه احدهم بعمود من حديد 

وما ان و�سل العبا�ض اىل ن�سف الطريق حتى غدر القوم 
به، وقطعوا يده اليمنى .

�سيدي عاد العبا�ض ومعه املاء.

ا�ستعدوا يا رجال،
 ولياأخذ كل �سخ�ض مكانه.

يا اخي ادرك اخاك.

واهلل اإن قطعتموا مييني***اإين اأحامي اأبدًا عن ديني
وعن اإمام �سادق اليقني***جنل النبي الطاهر االأمني

فاتاه احل�سني فراآه يف تلك احلالة فح�سنه يف حجره وهو 
اخي االآن يبكي ويقول.

انك�سر ظهري وقّلت حيلتي 
و�سمت بي عدّوي.
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سسياحة

اأُي مدينة هي؟
سُشكنت  حيث  عربية  اإسشالمية  عراقية  مدينة  هي 
تاأسشيسشها،  عند  65هـ  عام  منذ  املسشلمني  قبل  من 
ولكن االأر�س التي ما حولها، كانت قبل ذلك التاأريخ 
قدمية  عراقية  باأقوام  بعيدة  اأزمنة  ومنذ  مسشكونة 
ورمبا  واالآراميني  واالآششوريني  والبابليني  كاالأكديني 
السشكن  اأقدم مناطق  اأي�شًا، لذا فهي من  السشومريني 

يف العراق خصشو�شًا والعامل عمومًا.
اأهمية وقداسشة كربالء قبل االإسشالم

مقدسس  عبادة  كمحل  مششهورة  كربالء  اأر�ــس  كانت   
 ،موسشىوعيسشى الله  نبيي  وقبل  االإسشالم  قبل 
الله  لنبيّي  االأوىل  التوحيد  وقد قـُدسشت منذ عهود 
منذ  بقداسشتها  الناسس  عِلم  ورمبا   ،واإبراهيم نوح 
وقد  االأر�ـــس،  على   ،اآدم الله  نبي  اأبــونــا  هبوط 
واالأسشباط  واالأو�شياء  االأنبياء  مئات  اأر�شها  على  دفن 
والصشاحلني بعد ذلك يف مراحل تاأريخ العراق القدمي 

املختلفة.
كما اإن مو�شع كربالء كان حمطًا حلوا�شر كثرية تابعة 
للعا�شمة العراقية القدمية بابل، يف العصشر البابلي 

االأول، وما بعده.
قداسشتها بعد االإسشالم

 واقعة الطف اخلالدة غريت باأحداثها جمرى التاأريخ، 
منذ  اأجلها  من  كربالء  تقدسشت  التي  احلادثة  واإنها 
البششرية  اأنظار  اجتهت  احلادثة  تلك  وبعد  االأزل، 
للثوار،  اإلهام  ومنبع  لالأحرار  مركزًا  واأ�شبحت  اإليها، 

لذا خافها الطغاة واملسشتعمرون على حد سشواء.
عن  واآله  عليه  الله  �شلى  املرسشلني  سشيد  قال  وقد 
حرمة،  واأعظمها  ــس  االأر� بقاع  اأطيب  )هي  كربالء 

وانها من بطحاء اجلنة...(.
املباركة  البقعة  )...فاإنها   الصشادق االإمام  وقال 

الربوة  واإنها  الششجرة،  من  منها  موسشى  نودي  التي 
التي  الدالية  واإنها  واملسشيح،  مرمي  اإليها  اأويت  التي 
غسشل فيها راأسس احلسشني عليه السشالم وفيها غسشلت 
والدتها،  من  واغتسشلت  السشالم  عليه  عيسشى  مرمي 
وقت  منها   الله رســشــول  ــرج  ع بقعة  خــري  واإنــهــا 
ظهور  اإىل  خرية  فيها  لششيعتنا  وليكونن  غيبته... 
عليه  الله  �شلى  الله  رسشول  عن  وُيروى   ،)قائمنا
واآله اأنه قال: )يقرب ابني يف اأر�س يقال لها كربال هي 
الله  جنا  التي  االسشالم  قبة  عليها  كان  التي  البقعة 

عليها املوؤمنني الذين اآمنوا مع نوح يف الطوفان(.
املوقع واحلدود

 تقع كربالء على بعد 105 كم اإىل اجلنوب الغربي من 
كربالء  حمافظة  ويحد  بغداد،  العراقية  العا�شمة 
من  االأششرف  والنجف  الششمال،  من  االأنبار  املقدسشة، 
اجلنوب، وبابل من الششرق، وسشابقًا من الغرب اململكة 

العربية السشعودية.
تبلغ  املقدسشة  كربالء  حمافظة  مسشاحة  كانت  وقد 
منها  االسشتقطاعات  بعد  تقلصشت  وقد  كم2،   52856

اإىل 5028.65كم2.
اأ�شل التسشمية

الأ�شل تسشمية كربالء بهذا االسشم اآراء كثرية اأقواها اأنها 
مششتقة من اإحدى لغات العراق القدمي التي يتكلم 
معاٍن  عدة  ولها  باال(،  كور  لفظة)  مثل  ششعبه  بها 
منها اأر�س العبور، جبل النصشر، اأر�س القربان، اأر�س 
اإل(  )كرب  ولفظة  الطوفان(،  من  )الناجني  البقية 
وتعني )قرب االإله( ولفظتي )كرب( )اإيال( ومعناها 

)حرم الله( اأو)مقدسس الله(.

كربالء...عبق التاأريخ وعنفوان الثورة

اعداد: ج�سام حممد ال�سعيدي

سسياحة
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يكن  ومل  بعد  احللم  يبلغ  مل  فتى 
معركة  يف  ت�سدى  التكليف  عليه 

البطولة  معاين  اروع  ليج�سد  الطف 
التي مازالت حتكى عنها على املنابر وجعل 

للفتوة دور يف امللحمة ولواله ملا�ساركت الفتوة 
يف امللحمة احل�سينية فمن هذا البطل الذي وقف 

مع امام زمانه.
اأعداء اهلل ال مي�ض  ال�سبط، خرج اىل  القا�سم بن احل�سن  انه 
وجماله  بهائه  يف  كالقمر  وكان  ال�سيف  �سوى  ج�سده  احلديد 
اأ�سعة من  واأفرغ عليه  واآدابه،  رّباه عّمه وغذاه مبواهبه  وقد 
روحه حتى �سار �سورة عنه، وكان اأحّب اإليه من اأبناء اإخوته 
اإىل  وينظر  عّمه،  حمنة  اإىل  يتطّلع  القا�سم  وكان  واأعمامه 
جيو�ض الكفر قد اأحاطت به وقد ذابت به وقد ذابت نف�سه اأ�سًى 
اإليه واندفع  اأنظر  واأنا  وح�سرات، وجعل يردد: ال يقتل عّمي 
بلهفة نحو عّمه يطلب منه االإذن ليكون فداًء له، فاعتنقه عّمه 
يقّبل يديه طالبًا منه  القا�سم  وعيناه تفي�سان دموعًا، وجعل 

وبرز  وترّجيه،  اإحلاحه  بعد  له  ف�سمح  االإذن، 
ب�سوق  وهو  احلرب  حومة  اإىل  القا�سم 

ذلك  ماأ  وقد  ال�سهادة،  اإىل  عارم 
واأهدى  هيبٌة  الرهيب  امل�سهد 

فرقًا،  املقارعني  قلوب  اإىل 
ارتعادًا،  الفرائ�ض  واإىل 
غري  خورًا،  النفو�ض  واإىل 
اجلّرار،  باجلحفل  مبال 
مبزدحم  مبكرتث  وال 
قتل  حّتى  الرجال 

فار�سًا،  وثاثني  خم�سة 
من  فيهم  احلال  وبطبع 

الب�سالة  لكن  منه،  اأقوى  هو 
على  )علي(،  اأ�سبال  بني  وراثة 

هذا  على  يقدرو  ومل  �سواء،  حّد 
نعله،  �س�سع  انقطع  حتى  العلوي  الفتى 

فاأنف �سليل النبوة اأن تكون اأحدى رجليه با نعل فوقف ي�سّده 
واغتنم  نعله،  ت�ساوي  التي ال  الكا�سرة  الوحو�ض  تلك  متحّديًا 
فقال:  االأزدي،  �سعد  بن  عمرو  اخلبيث  الوغد  الفر�سة  هذه 
فعاه  عليه  اخلبيث  و�سّد   احل�سني عمه  به  الأفجع  واهلل 
بال�سيف على راأ�سه ال�سريف، فهوى الفتى ال�سجاع على االأر�ض 

�سريعًا كما تهوي النجوم ونادى رافعًا �سوته: يا عّماه.
وانعطف  فقتله  ف�سربه  االأثيم  القاتل  اإىل  فعمد  اإليه  واأ�سرع 
بيديه  يفح�ض  والفتى  يقّبله،  فجعل  اأخيه  ابن  نحو  االإمام 
االإمام:)ُبعدًا  فخاطبه  االحت�سار  اآالم  يعاين  وهو  ورجليه، 
على  واهلل  عّز  جّدك..  القيامة  يوم  خ�سمهم  قتلوك،  لقوم 
فا  يجيبك  اأو  يجيبك،  فا  تدعوه  اأن  عّمك 
ينفعك �سوته، واهلل هذا يوم كرث واتره، 

وقّل نا�سره..(.
�سيدنا  بنّي  املوقف  وبذلك 
الذي  الفتى  موقف  القا�سم 
مل يبلغ احللم بعد مع اإمام 
وح�سية  بني  وكذا  زمانه 
ياأبوا  مل  الذي  املجرمني 
فُقِتل  ال�سغري  بعمره 
امام  يدي  بني  �سهيدا 
طاعة  بذلك  ملبيا  زمانه 
واالئمة  ور�سوله  ربه 
ان  اهلل  فا�سال  املع�سومني 
يجعلنا من امللبني لطاعة امامنا 

.احلجة بن احل�سن

الفتى الششجاع
اعداد :عاء �سعيد بهاء اال�سدي

فرع من 
شسجرة النبوة
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ت اأرنوب
بي

 �سيناريو: عاء اال�سدي / ر�سم : حيدر الر�سام / تلوين: جمتبى الع�سامي

عندي خطة ذكية 
الحرم �سلحفة من 
هذه املتعة اجلميلة

يا الهي من اين ياتي 
هذا املاء يجب ان اخرج 

العرف ما ال�سبب!

انني ا�سبح يف بيتي االأمر 
خطري يجب اأن اأخرج.

ها عرفت ال�سبب وها 
هي الفر�سة الوؤذي بها 

�سلحفة 

اآه كم اجلو لطيف 
اليوم بعدما كانت 

متطر باالم�ض. 

ارنوب وسسلحفة ))من حفر حفرة لأخيه وقع بها((
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ارنوب انت وراء ذلك
ملاذا فعلت هكذا يا 

ارنوب؟

يا الهي ماذا 
ح�سل اين 
يذهب املاء

يهووووووو 

ها �سلحفة كيف كان 
يومك هل انِت �سعيدة 

االآن.

انك �سحيح 
فعلت ما ي�سيع علَي اليوم اجلميل 
ولكنك خ�سرت بذلك منزلك فاين 
�ستق�سي ليلتك لقد �سدق من قال:

من حفر بئرا الأخيه وقع فيه

لقد �سيعت عليك 
يومِك اجلميل

ت اأرنوب
بي
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 مايل اأراك حزينا يا 
�سعد؟

ال �سيء..

لكن الورود تذبل 
يومًا بعد يوم.

يا ترى اأين و�سعت 
اأ�سي�ض الورد يا �سعد؟

ال تخفي علي �سيئًا.. تبدو 
خمتلفا هذا ال�سباح.

ال باأ�ض 
يا �سعد اأخر اأختك احلبيبة عن 
�سبب حزنك و �سا�ساعدك فيما 

يحزنك

فعا اأنا حزين.. حزين 
ب�سدة.

 �سيناريو:د. دعاء �سابر       ر�سم وتلوين: حيدر الر�سام

 اأنت تعرفني اأين اأحب الورود: 
لذا زرعت بع�ض الورود يف 

اأ�سي�ض �سغري.

الوردة الذابلة
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يف غرفتي كي اأ�ستمتع بها 
كل �سباح.

الزرع يجب اأن يرى �سوء ال�سم�ض 
كي يكر وهذه الزرعة هي لي�ست 
نبات ظل لكي جتعلها يف غرفتك 

 بالتاأكيد.. هذا النبات يحب بعيدة عن ال�سم�ض.
ال�سم�ض �سرتى بعد اأيام ما 

�سكرا يا اأختي على هذه اأجمل ورودها.
املعلومة القيمة.

 وما اخلطاأ يف هذا؟

 يا الهي.. ت�سع الورد يف  غرفتك!؟
غرفتك وتريد اأن ينمو.

هل تق�سدين اأنى اأخطاأت 
بو�سعه يف غرفتي؟
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اعداد: عاء �سعيد اال�سدي

ذهبت اىل مدينة بغداد مع ابي يف رحلة عمل وبعد ان امت ابي 
العمل اقرتح علي ان نذهب اىل متنزه الزوراء فرحبت مبقرتحه 
وذهبنا اليها وعند الدخول اىل حديقة احليوانات �سمعنا احد 
اال�سود وهو يزئر فارعبني ذلك فقلت الأبي اين خائف من اال�سد 
فقال يل، ل�ست وحدك تخاف من اال�سد ولكن هناك عديد من 

النا�ض يهابوه وكذا احليوانات لذلك �سمي ملك الغابة.
حيث  افريقيا  يف  يكرث  ابي  يل  فال  اال�سد:  يعي�ض  واين  فقلت 
االدغال التي يعي�ض فيها وي�سمى ابنه �سبل وانثاه اللبوة. وهو 

رمز للجمال والقوة.
ابي �سمعت يف احدى القنوات ان اللبوة هي من ت�سطاد الفري�سة 

فهل هذا �سحيح؟
ِلْبَدة، وهي �سعر كثيف يغطي الراأ�ض  اأن لها  متتاز ذكور االأُ�ُسود 
وتك�سب  وال�سدر.  واالأذرع  الرقبة  وكذلك  الوجه،  با�ستثناء 
من  باأكرث  رمب��ا  والقوة  ال�سخامة  مظهر  االأ���س��ود  ذك��ر  اللبدة 
العراك،  اأثناء  االأ�سد  حماية  يف  اللِّْبَدة  ت�ساعد  كما  حقيقته. 
نفو�ض  يف  اخلوف  يبعث  الكثيف  الطويل  �سعره  اأن  اإىل  اإ�سافة 
واحدة  �سنة  عمر  يف  تكون  عندما  ال�سغرية  وللذكور  اأعدائه. 
�سعر ق�سري حول الراأ�ض. وتبقى اللبدة غري مكتملة حتى يبلغ 
اأ�سقر  اللبدة  �سعر  لون  يكون  وقد  عمره.  من  اخلام�سة  االأ�سد 

خليط  لها  والغالبية  اأ���س��ود  اأو  بنّيًا  م�������ن اأو 
هذه االأل��وان. وي��زداد عمق هذه 

االألوان مع مرور الزمن وهذه 
الت�سلل  يف  تعيقه  اللبدة 

منه  فيهربوا  اعدائه  اىل 
تتحرك  ال��ل��ب��وة  بينما 
وت�سلل ب�سورة متخفية 
ب�����س��ب��ب ع����دم وج���ود 

اللبدة.

ليًا؛  الغالب  يف  االأ�سد  ي�سطاد  اال�سد:  ي�سطاد  وكيف  �ساألت 
حيث يتمكن من مباغتة فرائ�سه يف الظام ب�سكل اأ�سهل. ولقد 
حيث  بذلك؛  القيام  على  يعينه  ما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  حباه 
حا�ستا  له  وكذلك  الظام  يف  الروؤية  من  امللونتان  عيناه  متكنه 

�سمع و�سم قويتان. 
واالإم�ساك بحيوان كبري لي�ض باالأمر ال�سهل على االأ�سد حيث اإن 
اأ�سرع منه. ت�سل ال�سرعة  معظم احليوانات التي يود افرتا�سها 
فاإنه يتحّتم على  ال�ساعة، لذلك  اإىل 55كم يف  لاأ�سد  الق�سوى 
يتحرك  حيث  الت�سلل  طريق  عن  فري�سته  يفاجئ  اأن  االأ�سد 
وعندما  الفري�سة.  من  مقرتًبا  االأر���ض  على  ويزحف  ببطء، 
ي�سبح على بعد 15 مرًتا فاإنه يندفع اإىل االأمام ومي�سك بردف 
يقب�ض  ثم  ومن  ا،  اأر�سً ويطرحها  راأ�سها  اأو  طرفها  اأو  الفري�سة 

على حنجرة ال�سحية بفمه فيخنقها.
ولاأ�سد 30 �سًنا، وت�ستخدم االأنياب االأربعة الكبرية املدببة يف 
الفك،  اأ�سنان  اأما  حلمها.  ومتزيق  وقتلها  بالفري�سة  االإم�ساك 
االأوتار  وقطع  اجللد  بقطع  فتقوم  القواطع،  ا  اأي�سً ت�سّمى  التي 
االأ�سد  ميلك  وال  بعظامها.  الفري�سة  حلم  ع�سات  تربط  التي 
اأ�سناًنا منا�سبة للم�سغ ولذلك يبلع الطعام على هيئة كتل كبرية.

يوجد العديد من نويعات االأ�سود. ولاأ�سد االآ�سيوي فرو كثيف 
و�سعر اأكرث بروًزا على بطنه مقارنة باالأ�سد االإفريقي. وكذلك 
ذيله  نهاية  على  ال�سعر  ُخ�سلة  فاإن 

اأكر وطوقه اأ�سغر.

الأسسد علوم
وتكنلوجيا
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النطاق  على  يطلق  اخلارجي  الف�شاء  اأو  الف�شاء 

اخلارج عن نظام االأر�س اأو الكرة االأر�شية. ودائمًا 

نششري اإليه باأنه العامل املجهول املليء بالكائنات 

ملعرفتها  نتششوق  التي  الغريبة  واالأجــســشــام 

والبحث فيها. واالن احبائي الصشغار سشنتعرف 

بششكل بسشيط على مكونات الف�شاء،وهي اربعة 

بطبقاته  اجلوي  الغالف  وهي،  رئيسشية  مكونات 

تكون  التي  التسشعة  والــكــواكــب  املختلفة، 

االأر�س �شمنها،والششمسس، والقمر. واي�شا احبائي 

اسشماوؤها  واما  اسشماء،  لها  التسشعة  الكواكب  ان 

فهي.. ُعطارد، االأر�س، املريخ، املششرتي، زحل، 

اأورانوسس، فينوسس، نبتون، بلوتو..

وتسشمى هذه املجموعة من الكواكب باملجموعة 

الرئيسشي  املركز  هي  الششمسس  الن  الششمسشية 

للكون وهذه الكواكب تدور حولها.

هذه  من  كوكب  هي  االر�ــس  ان  احبائي  واي�شا 

االنسشان  عليها  يعيشس  التي  وهــي  الكواكب 

وياكل ويششرب من خرياتها..

اإذا هنا احبائي تكون عظمة عجائب خلق الله 

كل  على  لله  واحلمد  الله  فسشبحان  عزوجل 

ششيء.

السشالم عليكم احبتي الصشغار

اقدم لكم احدى عجائب خلق الله يف

نباتات عجيبة

واسشمة خّناق الذباب

احبائي الصشغار هذة النباتات هي نباتات اآكلة 

اللحوم اي انها تتغذى على احلششرات،وتتواجد 

اأو  رقيقة  تربتها  تكون  التي  االأماكن  يف  عادة 

فقرية يف قيمتها الغذائية

وخا�شًة النرتوجني مثل املسشتنقعات احلم�شية 

هذه  احبتي  تطورت  السشربنتني،وقد  و�شخور 

عششرة  مــن  ــر  اك اىل  اللحوم  اكلة  النباتات 

نوعًا  عششر  اثنا  من  وتتكون  منفصشلة  سشالالت 

خمتلفًا يف خمسشة اسشر.

جاذبة  فصشيلة   625 اىل  ــواع  االن هــذه  وتصشل 

ومفرتسشة للحششرات يف فخ، تنتج هذه النباتات 

بع�س االنزميات ذات الرائحة اجلاذبة للحششرات 

و االنزميات الها�شمة ومتتصس العنا�شر الغذائية 

اىل  الصشغرية  احلششرات  له�شم  وحتتاج  الناجتة، 

ثالثة ايام واما له�شم احلششرات الكبرية فتحتاج 

اىل اسشبوع.

سشبحان الله 

خّناق الذباب: الف�شاء:
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من مذكرات االب بولصس بن متى وهو كبري احلملة 

التبششريية بالصشليب يف الششرق االأوسشط قال:

))االهوار((  بطائح  منطقة  على  اختيارنا  وقع 

لعملنا  خصشبة  منطقة  وجدنا  حيث  العراق  جنوب 

جيد  مسشتقبل  له  الصشليب  اأن  توؤششر  واالسشتبيانات 

فيها وسشرعة انتششارها مذهلة وذلك الأن االسشتطالع 

يقول اإنها مناطق نائية ال نرى فيها اأثرًا للمسشاجد وال 

رجال دين من املسشلمني وال اأثر فيها للتدين فتوكلنا 

باليسشع املخلصس،  للتبششري  الرب وبنينا قاعدة  على 

فبداأنا باملسشاعدات املادية والطبية للمكان وكان 

وجتاوبهم  ترحابهم 

املتوقع،  فوق  معنا 

سشوف  انهم  فتوقعنا 

بسشرعة  يتنصشرون 

فبداأنا  متوقعة  غري 

بدء  عن  نكلمهم  السشكان  بني  والتجوال  بالعمل 

اخلليقة واالنبياء واملسشيح ومعاجزه فكانوا باملقابل 

ونكلمهم  بيته  واأهل  العرب  نبي  معاجز  يذكرون 

بني  يجمع  كان  وكيف  الرب  ابن  املسشيح  عن 

يسشتغفرون  باملقابل  فكانوا  والالهوتية  الناسشونية 

الله  ذبيح  اسشحاق  عن  نكلمهم  وكنا  كالمنا  من  الله 

فكانو يقولون اسشماعيل ذبيح الله، فكنا نسشتغرب 

من هذه املعارف ومن اين و�شلت لهم حتى يف يوم 

اتى  العربي  حمرم  ششهر  عليهم  دخل  قد  االيام  من 

اليهم رجل دين البسشًا عمامة من النجف فاأقام ماأمتًا 

للحسشني ابن بنت نبيهم ملدة اسشبوع كامل ويتكلم 

يف هذا املاأمت لسشاعات طوال حول االنبياء ومعاجزهم 

ويطرح اليهم ردودًا ملا كنا نقوله وندعيه فعلمت ما 

الناسس  بهوؤالء  يوؤثر  كالمنا  يكن  مل  الذي  السشبب  هو 

فحزمنا امتعتنا وعدنا من حيث اتينا وعلمنا انه ال 

مكان لنا يف ار�س يذكر بها اسشم احلسشني ومصشيبته.

 اإعداد: ال�سيخ خلدون اخلفاجي 

كان ذلك
بف�سل املنرب 

احلسسيني
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اعزائي االوالد نصشائحي 
مصس  عادة  عن  لكم 
االإ�شبع والتي هي من العادات السشيئة التي يتعلمها 
توؤدي  غريهما  او  السشبابة  اأو  باالبهام  سشواء  االأوالد 

حدوث  اإىل  االإ�شبع  مصس  عادة 
العديد من التششوهات يف و�شع 
مثل  الفكني  على  االأسشنان 
بروز االأسشنان االأمامية العلوية 
اأو تفريق االسشنان عن بع�شها 
لنوع  تبعا  التششوهات  وتختلف 
عملية  املسشتعمل  يف  االإ�شبع 
ال�شاغطة  القوة  ومقدار  املصس 

تطبيق  زمن  زاد  كلما  حيث  والزمن،  االأسشنان  على 
القوة على االأسشنان تكون االإ�شابة اأخطر

من  كثريًا  تدخل  اال�شبع  منصس  عندما  االعزاء  اوالدي 
اجلراثيم من خالل الفم فتحدث بذلك االمرا�س وبالتايل 
ششكلنا سشيكون غري جميل النه يحمل االمرا�س، 
فيااحبائي عليكم برتك مصس االإ�شبع النها ت�شر 
غري  باأنها  وماما  بابا  لنا  يقول  وعندما  بكم 
جيدة نقول لهم نعم وسشنرتكها ان 
على  الله  نعاهد  وان  ششاءالله، 
لكم  ومعزتي  حبي  مع  تركها، 

انتم يااأيها االوالد الطيبون.

اعداد / عاء انذار العلي

مصس اال�شبع له اثار سشلبية ومر�شية لالوالد

احبائي االطفال اإن تناولكم موزة واحدة او كاأسشًا من 

باالمرا�س  اإ�شابتكم  خطر  يقلل  يوميًا  التفاح  عصشري 

ومنها الربو، واكد الباحثون من خالل بحثهم بعدما 

جمعوا معلومات غذائية تتعلق بـ2640 طفاًل يف عمر 

يتناولون  كانوا  من  اأن  سشنوات،  و10   6 بني  يرتاوح 

االإ�شابة  خطر  لديهم  انخف�س  اليوم  يف  واحدًا  موزة 

باأعرا�س الربو ومششاكل التنفسس بنسشبة 34%. وات�شح 

يوميًا  التفاح  عصشري  يششربون  الذين  االأطفال  اأن 

ينخف�س لديهم خطر االإ�شابة بهذه االأعرا�س بنسشبة 

47%. وقامت دراسشة اأخرى يف بحث حول االمر نفسشه 

على  غذاوؤهم  يحتوي  الذين  االأطفال  اأن  فوجدوا 

لالإ�شابة  عر�شة  اأكر  هم  االألياف  من  قليلة  كميات 

)وهو  السشلبي  بالتدخني  مرتبطة  تنفسشية  مبششاكل 

عام  وبششكل  املدخنني(،  من  الدخان  اسشتنششاق 

من  الكثري  لتجنب  االنسشان  جلسشم  مفيدان  فهما 

االمرا�س.

تتقوى املناعة عند االطفال مع املوز وعصشري التفاح لتجنب االمرا�س

ن�سائح
عمو عالء
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اإخترب دقة مالحظتك وجد الفروقات اخلم�س املوجودة يف �صورة رقم )2( يف 20 ثانية

صاعد حميد على ايجاد طريقه لزيارة الإمام احل�صني والعبا�س�

1 2

وقد  الهجري.  قومي  التَّ وفق  السشنة  ششهور  اأول  م  امُلَحرَّ

سُشّمي بهذا االسشم نحو عام 412م يف عهد كالب بن ُمّرة 

الأن  حمرًما  الششهر  هذا  سشمي   .للرسشول اخلامسس  اجلد 

اإنهم  وقيل  واالإغارة،  احلرب  فيه  حترم  كانت  العرب 

فوقعت  فيه  تقاتلوا  الأنهم  االسشم  هذا  عليه  اأطلقوا 

وسَشّموه  القتال،  فيه  موا  فحرَّ عظيمة،  مقتلة  بينهم 

القراآن  يف  ذكرت  التي  احلرم  االأششهر  من  وهو  حمرًما. 

وهي: املحرم ورجب وذو القعدة وذو احلجة. ويف هذه 

عر، وتبادل  االأششهر، كانت ُتقام االأسشواق للتجارة، والششِّ

املنافع يف كل من عكاظ واملربد وذي املجاز واملجنة. 

وكان الرجل يلقى قاتل اأبيه اأو اأخيه فيه، فال يهيجه 

تنسشوؤه  العرب  وكانت  الششهر.  هذا  حلرمة  تعظيًما 

)توؤخره( فتحرمه عاًما وتسشتحّله عاًما.

هل تعلم:

اسشطنبول. 1

سشورة العلق. 2

البي�شة. 3

اخلفاشس. 4

احلمامة. 5

الفلبني. 6

العاب
وحسساب
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17

17

17197

 االإعداد: االأ�ستاذ لبيب ال�سعدي

 االإعداد: كرار كرمي

عني االأعداد 

التي يدل عليها كل ششكل من 

االأششكال الهندسشية املوجودة يف 

املربعات مسشتعينا باملجموع املوجود 

يف االأسشفل واليمني.

اأششكال واأعداد
االإجابة يف

 العدد القادم

الغاز
ما هي املدينة التي تقع يف قارتني.. 1

ما هي اأول سشورة نزلت يف مكة املكرمة؟. 2

ما هو الششيء الذي اسشمه على لونه؟ . 3

من هو الطائر الذي يلد وال يبي�س؟ . 4

ما هو احليوان املعروف باأم حفصشة؟ . 5

ما هي بالد الواق واق؟. 6

اأكرب خليج يف العامل هو خليج املكسشيك.. 1

اأكرب جتمع للرباكني يف العامل يوجد يف اأندونيسشيا.. 2

اأعر�س الششالالت يف العامل هي ششالالت خاو يف الهند.. 3

ملعلوماتك
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من ق�س�ص التاريخ
يحكى  اأن بع�س التجار نوى حج بيت الله احلرام يف مكة املكرمة 

فاسشتاأمن القا�شي بع�س املال. وملا عاد التاجر من احلج اأدعى القا�شي اأن 

االأمانة اأكلتها الفئران. فاأخذ التاجر يبكي ومر به بهلول فعرف اأمره  فقال له 

التبك سشوف اأعيدها لك غدًا. ذهب بهلول اإىل هارون العباسشي و�شار يبكي ويقول له: 

لقد وليت فالنًا االإمارة الفالنية وفالنًا االإمارة الفالنية. فسشاأله الرششيد: واأنت، ماذا تريد؟ 

فقال: اأريد اإمارة الفئران فقال هارون مسشتهزءًا به: اأعطوه اإمارة الفئران، قال بهلول:  

بل اأريد اأن تصشدر مرسشومًا بذلك وتعطيني حصشانًا وحرسشًا وجوقة موسشيقية.  فاأمر له مبا 

اأراد. وخرج بهلول على فرسشه واجلوقة تعزف وراءه واأمامه وتبعه الصشبيان و�شحك الناسس 

ملا عرفوا اأمر هذه االإمارة.  وو�شل بهلول بيت القا�شي واأمر عماله اأن يحفروا حتت جدار 

البيت. فخرج القا�شي وسشاأله ماذا تعمل يا بهلول؟ فقال بهلول: السشت اأنا اأمري 

الفئران. ان فاأرًا اأكل مني لرية ذهب ودخل حتت جدار بيتك. واإين 

اأريد اأن القي القب�س عليه. فسشاأله القا�شي: يا بهلول، كيف 

ياأكل الفاأر الذهب؟  فاأجابه: كما اأكلت فئرانكم 

ذهب التاجر. فاأما اأن تعيدها اإليه 

واإما اإن اأهدم دارك. 

فاأعادها 

ال�سفحة 
احلرة



هيا نرسسم

1 2

3
4

5
كيف نر�سم الباندا
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حافظوا على نظافة

مدينة كربالء املقدسشة


